Aplikace matematiky

Zprávy. Celostátní seminář z teorie grafů
Aplikace matematiky, Vol. 6 (1961), No. 2, (160a)

Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/102749

Terms of use:
© Institute of Mathematics AS CR, 1961
Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to
digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain
these Terms of use.
This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped
with digital signature within the project DML-CZ: The Czech Digital Mathematics
Library http://dml.cz

CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ Z TEORIE G R A F Ů
Matematický ústav ČSAV spolu s dalšími pracovišti uspořádá ve dnech 29. až
31. května 1961 celostátní seminář z teorie grafů a jejich aplikací. Seminář se bude
konat v Domě vědeckých pracovníků v Liblickh. Zvláštní pozornost bude věnována
aplikacím grafů v ekonomice, v algebře a geometrii, v teorii elektrických a lo
gických obvodů aj. Na programu budou jednak souborné referáty, jednak speci
ální sdělení a diskuse o terminologii a o původních problémech. Adresa přípravné
komise: MV ČSAV, Praha 1-Nové město, Žitná 25.
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Aplikace matematiky. Ročník 6 (1961). — Vydává Československá akademie věd v Nakla
datelství ČSAV, Praha 1 — Nové Město, Vodičkova 40, dod. pú 1. — Redakce: Matematický
ústav ČSAV, Praha 1 — Nové Město, Žitná 25, dod. pú 1. —- Tiskne Knihtisk n. p. závod 5,
Praha 8 — Libeň-Kobyhsy, Rudé armády 171, dod. pú 8. •— Rozšiřuje Poštovní novinová
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